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A Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Agricultura de Bento Gonçalves
está realizando o Programa Municipal de Qualificação da Agricultura Familiar.
O programa tem o objetivo de apoiar os agricultores ao cultivo e administração
de sua propriedade, facilitar o acesso a novos conhecimentos e troca de
experiências entre agricultores(as) e instrutores.
Os cursos estão sendo realizados nos distritos de Tuiuty, Faria Lemos,Vale dos
Vinhedos, Pinto Bandeira e São Pedro.Os temas abordados são de Gestão
Rural-Básico, Operação e manutenção de tratores fruteiros, Processamento de
frutas e hortaliças e Operação e matutenção de turbo atomizadores. Todos são
ministrados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR).
O programa conta com a parceria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais;
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR); Emater; Embrapa CNUV;
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do SulCampus Bento (IFRS); UCS - Campos Bento Gonçalves; Centro Ecológico de
Ipê, Paróquias e Conselho Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(COMAPA).
São inúmeros cursos em várias áreas, que vão desde a administração das
propriedades passando pela área de máquinas, legislação e tecnologia de
aplicação de defensivos, processamento de frutas e hortaliças e a produção
orgânica. Estas são algumas áreas que neste momento estão sendo
trabalhadas pelo SENAR. Os cursos são gratuitos e ocorrem nas comunidades,
o que facilita o acesso para os interessados.
O Engenheiro Agrônomo, Sérgio Frá, que coordena o programa, atribui as
lideranças grande participação e ressalta que as lideranças vem
desempenhando um trabalho exemplar."Quando os agricultores investem em
conhecimento estão preparados para obter melhor desempenho na
propriedade, as decisões serão mais seguras e vão gerar mais tranquilidade",
destaca Sérgio.Sendo assim a meta para o corrente ano é beneficiar no
mínimo 200 famílias, tendo como objetivo das entidades, oferecer cursos nos
meses de abril,maio,junho e julho, os quais facilitam os produtores.

Conforme o secretário da Agricultura, Gilmar Cantelli, os cursos servem para
profissionlizar mais o agricultor. "Cada vez mais temos que diminuir os custos
de produção para enfrentar o mercado e termos lucratividade na produção.
Quanto mais informação o agricultor tiver, menor será a chance de ele erar na
hora de tomar as decisões no seu dia a dia.Como estamos numa economia
globalizada onde tudo o que acontece ao nosso redor acaba interferindo no
nosso dia a dia, devemos estar preparados para enfrentar, de maneira sábia,
os problemas que surgem. Quem melhor estiver preparado, com certeza,
vencerá mais facilmente", ressalta o secretário.

